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Subject: PVGE afd. AWV ‐ nieuwsFLITS! #03 (30 januari 2018)
From: Secretariaat PVGE afd.AWV <secretariaat@pvge‐awv.nl>
Date: 31‐1‐2018 01:46
To:

#03
30 januari 2018

In deze NieuwsFLITS!:
jaarstukken beschikbaar
aanmelden voor de Engelandreis

Mededeling van het bestuur:
ALGEMENE VERGADERING
Op woensdagmiddag 21 februari houdt onze afdeling in De Belleman te
Valkenswaard haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gevolgd door
het optreden van verhalenvertelster Mirjam-Mare die ons zal meevoeren naar
de grens van werkelijkheid en fantasie.
U bent vanaf 13:00 uur welkom voor de ontvangst met koffie en iets lekkers.
De ALV begint om 13:30 uur.
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet vooraf aan te melden.
De agenda en de toelichting over de verhalenvertelster staat in de Nieuwsbrief.
Vergaderstukken:
Vanwege kostenbesparing worden er geen gedrukte vergaderstukken verstrekt
tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken van tevoren leest
en eventueel zelf print.
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We maken een beperkt aantal afdrukken voor leden zonder internet. Zo’n
afdruk is af te halen bij de secretaris: De Vrieshof 6, Waalre of bij Mart van der
Linden: De Lentenier 23, Valkenswaard
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf heden via onze website
te lezen en te downloaden.
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/aalst-waalre-afdeling/alg-ledenvergadering
U kunt ze ook heel makkelijk lezen via onderstaande knop

lees de ALV vergaderstukken

Mededeling Afdelingsreizen:
Aanmelden 6-daagse reis Engeland-Graafschap East Sussex
31 augustus t/m 5 september
Zoals vermeld in de eerste Nieuwsbrief van dit jaar kunt u zich vanaf 1 februari
2018 opgeven voor bovengenoemde reis. Deze datum wordt strikt
aangehouden.
Leden die zich al eerder per post of per mail hebben aangemeld dienen
zich vanaf 1 februari opnieuw aan te melden, omdat een aanmelding van
vóór 1 februari niet geldig is.
In verband met de verdeling van het aantal kamers is het van belang, dat leden
die een twee persoonskamer wensen, zich óók tijdig aanmelden.
Vanaf 6 maart kunnen PVGE leden van andere afdelingen zich aanmelden voor
deze reis en gaan onze leden bij aanmelding na deze datum niet langer voor.
Meer informatie over deze schitterende reis staat op onze website:
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/evenementen-aalst-waalrevalkenswaard/943-tiendaagse-reis-naar-engeland
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Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via
ledenadministratie@pvge-awv.nl
Contact gegevens:
PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard
Eric Ideler, afdelingssecretariaat
De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
e-mail secretariaat: secretariaat@pvge-awv.nl
e-mail ledenadministratie: ledenadministratie@pvge-awv.nl
website: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?
Deze mail is verzonden via de mailservice van Mailchimp

31‐1‐2018 01:48

